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						Pan 
						Grzegorz Jankowski
						 Redaktor Naczelny
						 „Fakt”



Szanowny Panie Redaktorze,

W artykule „Wstyd Panie Ministrze”, opublikowanym w „Fakcie”  z 30 listopada 2005,  podano wyłącznie nieprawdziwe informacje, na podstawie których sformułowano zupełnie nieuprawnione oceny krytyczne odnoszące się do Pana Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Tego rodzaju publikacja w ewidentny sposób narusza dobra osobiste Ministra, gdyż na podstawie faktów, które nie miały miejsca, w dodatku zilustrowanych fotografią samochodu, który rzekomo miałby być samochodem Ministra Ziobro, a w istocie nim nie jest,  formułuje się pogląd jakoby Minister Zbigniew Ziobro, który zawsze stosownie reaguje na wszystkie przypadki łamania prawa, sam to prawo łamał. Cały artykuł jest zatem manipulacją, a więc Pan jako Redaktor Naczelny, który zgodnie z art. 25 Prawa Prasowego odpowiada za treść przygotowywanych materiałów prasowych, naruszył ten obowiązek, dopuszczając do publikacji takiego materiału, który opierał się na niesprawdzonych i w konsekwencji nieprawdziwych informacjach.  Autor artykułu naruszył zaś nałożony na nich w art. 12 Prawa Prasowego obowiązek szczególnej staranności i rzetelności, który nakazuje sprawdzenie zgodności z prawdą uzyskanych informacji, czego dziennikarz nie uczynił. Dziennikarz powinien zrobić wszystko, co było możliwe  w celu ustalenia prawdy, a nie zadał sobie nawet najmniejszego trudu w celu sprawdzenia elementarnych informacji, takich jak ta, czy rzeczywiście był to samochód Ministra Zbigniewa Ziobro.  Obowiązek rzetelności nałożony w art. 12 Prawa Prasowego zakazuje też wszelkiego manipulowania informacją, a więc podawania informacji nie sprawdzonej i nie potwierdzonej, w dodatku takiej, która w istocie jest nieprawdziwa, jako informacji prawdziwej. W związku z  tym wielokrotnym złamaniem prawa przez „Fakt”, domagam się opublikowania w trybie przewidzianym w Ustawie Prawo Prasowe opublikowania sprostowania o następującej treści w trybie przewidzianym w Ustawie Prawo Prasowe (art. 31 i dalsze):
			SPROSTOWANIE 
	Wnoszę o opublikowanie w trybie art. 31 i dalsze Ustawy Prawo Prasowe sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w  artykule „Wstyd Panie Ministrze”, opublikowanym w „Fakcie” z dnia 30 listopada i odpowiedzi na zawarte w tym artykule treści zagrażające dobrom osobistym Ministra Sprawiedliwości..
	W artykule podano, że samochód marki BMW, który parkował w niewłaściwym miejscu  należał do ministra Zbigniewa  Ziobro i że tym samym Minister, który powinien stać na straży prawa, toleruje jego łamanie. Nie jest to prawdą, bowiem Minister Ziobro nie dysponuje, ani nie dysponował służbowym ani prywatnym samochodem marki BMW, tak więc jego kierowca nie mógł być tym, o którym mowa w artykule.

Na zdjęciu ilustrującym artykuł pokazano samochód, który rzekomo miał należeć do Ministra Ziobro, a który zablokował przystanek. Zdjęcie i podpis pod nim są manipulacją, gdyż wskazany samochód nie jest samochodem, który użytkowałby Minister Z. Ziobro.
W artykule powiedziano, że w samochodzie Ministra  Ziobro siedzą panowie z BOR. Nie jest to prawdą., bowiem Minister Ziobro nie korzysta z ochrony BOR (ani nie korzystał z niej 29 listopada, kiedy miało rzekomo mieć miejsce opisane zdarzenie).
W artykule podano, że w  godzinach popołudniowych w dniu 29 listopada Minister biegł  do swojego samochodu, który stał na przystanku. Nie jest to prawdą, gdyż w tym dniu i w tych godzinach Minister przebywał w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości.
	W artykule sugeruje się, że Minister toleruje łamanie prawa . Jest to insynuacja naruszająca dobra osobiste Ministra  bowiem  zawsze stał on na straży prawa i nie tolerował i nie będzie tolerował przypadków jego łamania.    

W związku z tymi nieprawdziwymi informacjami wnoszę, by Redaktor Naczelny „Faktu” spełnił nałożoną na niego w art. 31 Ustawy Prawo Prasowe powinność obowiązkowego opublikowania sprostowania,  jak również odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym  Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego.
					Barbara Mąkosa-Stępkowska
					Dyrektor Biura Informacji

